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Dětský den
Oslavy Dne dětí se ve Všechromech těší stále větší oblibě a rozzářených dětských tváří nadšením
z různorodých her i krásných dárků rok od roku přibývá. To vše by ale nebylo možné nebýt štědrých sponzorů,
kterým bychom chtěli i touto cestou poděkovat. Letos svými sponzorskými dary přispěli:

a
Poděkování samozřejmě patří také hlavní organizátorce akce Monice Soukupové a všem jejím pomocníkům. (PS)

Nebezpečná křižovatka
Snad každý zdejší občan už alespoň jednou zažil, že při jízdě autem od dálnice po silnici II/107 přes křižovatku
na Strančice směrem do Všechrom nedostal přednost od protijedoucího auta ze Strančic, přestože jel po hlavní
silnici. Většina těchto přestupků naštěstí končí jen kvílením brzd, někdy nadávkami zúčastněných, a to především
díky znalosti situace a duchapřítomnosti většiny řidičů. Dopravní nehody, a to i vážné, jsou tu však i přesto velmi
časté, což opět potvrdí každý zdejší občan. Osadní výbor na podnět jednoho z občanů podal v únoru 2012
zastupitelstvu obce návrh na úpravu dopravního značení v křižovatce spočívající ve zvýraznění značky Dej přednost
v jízdě podkladní deskou z retroreflexního materiálu, umístěním nové značky s upozorněním na místo častých
nehod a provedením vodorovné přerušované krajnice, která v
tomto místě není (a nikdy nebyla). Starosta obce (přestože
sám se vyslovil proti tomuto návrhu) byl nakonec
zastupitelstvem donucen podat žádost o schválení návrhu na
odbor dopravy MěÚ v Říčanech. O tři měsíce později se na
stránkách obce Strančice objevilo usnesení rady obce, která
"bere na vědomí sdělení Odboru správních agend a dopravy"
k podanému návrhu. Toto sdělení ani jeho obsah však nebyl
žádnou formou poskytnut osadnímu výboru, který je
předkladatelem tohoto návrhu, proto jsem musel OÚ
Strančice o jeho poskytnutí písemně požádat.
V předaném sdělení Ing. Douši z odboru dopravy (k dispozici na www.vsechromy.cz) se m.j. uvádí, že tato
křižovatka „je bezkolizní“, že „v posledních několika letech zde Policie ČR neeviduje žádnou dopravní nehodu“, že
navržená značka „Místo častých dopravních nehod je v tomto případě dezinformační a nepravdivá“, že „stávající
dopravní značení je dostačující“ a že vodorovné značení na této silnici JE, i když ve špatném stavu, a že nelze
přesně stanovit, kdy dojde na jeho OBNOVU. Jak se toto sdělení shoduje s realitou jistě každý dokáže posoudit
sám. Otázkou zůstává, co vedlo Ing. Doušu k takto tendenčnímu vyjádření plnému zjevných lží, protože osobní
zájem na výsledku projednání našeho návrhu je v tomto případě velmi nepravděpodobný. Stejnou neznámou
zůstává (ale zároveň situaci i tak trochu objasňuje), jak dospěl k názoru, že se jedná o můj osobní návrh
(v dokumentu výslovně uvádí moje jméno, jakožto předkladatele návrhu), když mu podle informací od OÚ
Strančice byl předán formou kopie zápisu Osadního výboru Všechrom. (PS)

Všechromský zvon
V dubnu jsem byl e-mailem upozorněn, že na internetu se prodává v aukci starý zvon s nápisem „VŠECHROMY
L.P. 1950“. Po ověření, že se skutečně jedná o zvon odcizený v minulosti ze zvoničky na hřbitově jsem se pokusil
prodeji zabránit a ohlásil nález Policii ČR. Ta, místo aby udělala vše pro jeho navrácení, uzavřela celou záležitost
s tím, že trestný čin krádeže byl již promlčen, a nepravdivým tvrzením, že podle zákona je zvon již majetkem

prodávajícího. Předal jsem tedy celou záležitost státnímu zastupitelství, které
věc uzavřelo s tím, že policii nepřísluší posuzovat, kdo je právě vlastníkem
zvonu, a že se s tímto sporem máme obrátit na soud. Protože tato cesta je
velmi zdlouhavá a pro obě strany nepříjemná, poslal osadní výbor p. Stolařovi z
Louňovic (který zvon prodával) dopis se žádostí o spolupráci při navrácení
zvonu. Nedostali jsme však žádnou odpověď, což svědčí o morálním profilu
tohoto člověka (kromě toho, že se nestyděl obohatit prodejem předmětu
evidentně získaného svatokrádeží) ... (PS)

Oprava kanalizace
Začátkem srpna nechal starosta obce na základě několika stížností
občanů provést opravu nefunkční kanalizace před bývalým hostincem na
návsi. Tento úsek, dá-li se vůbec hovořit o kanalizaci, byl v naprosto
dezolátním stavu, který je patrný i z fotografie. Díky tomu neodtékala voda
z šachet v blízkosti hostince a vyplavovala pravidelně sklepy i studny
přilehlých domů. Oprava však byla provedena jen na jedné ze
3 nefunkčních částí kanalizace (přes silnici před hostincem), takže
v šachtách u hostince stojí voda dál a opět vyplavuje okolní domy.
Obecní úřad považoval celou záležitost za uzavřenou, teprve na
základě další stížnosti přislíbil opravu dokončit alespoň do
provozuschopného stavu.

Územní plán
Na červnovém zasedání schválilo zastupitelstvo i přes silnou a
dlouhodobou vlnu kritiky nový územní plán obce (ÚPO). Je opravdu tak
špatný, jak tvrdí jeho odpůrci? Podle mého názoru ano, názory odborníků
(vč. samotného zpracovatele) jsou vesměs obdobné. Hlavní body kritiky
jsou poměrně zdařile shrnuty na stránkách místního sdružení ODS a NK
www.strancice.eu pod odkazem Ze zastupitelstva.
Zveřejnění územního plánu na internetových stránkách obce je natolik chaotické, že se v něm neorientují ani
někteří profesionálové. Příslušný odkaz obsahuje celkem 8 složek, v nichž je 16 dokumentů, z toho 8 textových,
některé z nich mají i hodně přes 100 stran. Všechny textové dokumenty mají téměř identický obsah, jen
s drobnými odchylkami, některé jsou ve formátu pdf, některé v doc, v docx a některé tabulky v xls, tedy i ve
formátech, které lze dále editovat. V některých textech je několik zcela prázdných stran, některé dokumenty mají
formát stránky na šířku, vložené tabulky však jsou na výšku, v některých se opakovaně objevuje červený nápis
„DOPLNIT TABULKU Z EXCELU“, což však nikdo neudělal a tabulky jsou zveřejněny v samostatných dokumentech.
Rozhodnutí o námitkách a připomínkách není umístěno ve složce Odůvodnění územního plánu, jak se uvádí
v přijatém usnesení zastupitelstva i ve stavebním zákoně, ale je součástí dokumentu „Opatření obecné povahy“,
které v druhé části obsahuje opět i odůvodnění ÚPO. Některé podané připomínky jsou překrouceny do zcela
nesmyslné či významově úplně jiné podoby, rozhodnutí o nich nerespektuje platné zákony, a to i přesto, že
součástí těchto připomínek byl podrobný komentář se zdůvodněním a návrhem řešení. Schéma navržené
kanalizace ve Všechromech bylo kvůli nevýhodné poloze některých větví na můj návrh částečně překresleno,
ovšem do zcela nesmyslné podoby, ve které už zůstalo s odůvodněním, že trasa je navržena dle zpracovaného
pasportu obce. Takto by se dalo pokračovat ještě velmi dlouho a výčet všech zásadních chyb tohoto
nejvýznamnějšího dokumentu obce by zabral několik stran.
Pracovat s takovýmto „dokumentem“ bude zejména pro projektanty a architekty velmi nesnadné, zdlouhavé a
komplikované.
Přesto se však objevila v souvislosti se schválením ÚPO i jedna dobrá zpráva. Krajský úřad zrušil územní
rozhodnutí SÚ Mnichovice na administrativně montážní halu v ulici K Měnírně naproti domkům za Habrovcem, a ve
svém rozhodnutí, kterým je podle zákona stavební úřad vázán, nařizuje posuzovat záměr již podle nového
územního plánu, který v tomto místě připouští jen smíšenou obytnou zástavbu. Pokud tedy stavební úřad dostojí
svým povinnostem, mají obyvatelé těchto domků prakticky vyhráno. Nicméně lidová moudrost praví „nechval dne
před večerem“ a zkušenosti z fungování veřejné správy v posledních letech to bohužel potvrzují, takže na
definitivní rozhodnutí bude třeba ještě počkat. (PS)

Inzerce – Taneční pro dospělé (9. sezóna)
SOKOLOVNA STRANČICE: S1: Začátečníci 15:00 – 16:45;
S2: Mírně pokročilí 17:00 – 18:35;
(neděle od 23.9.12)
S3: Středně pokročilí 18:45 – 20:25;
S5: Speciál 20:35 – 22:15;
SÁL OÚ TEHOV:
T3: Středně pokročilí 18:45 – 20:25;
TP: Protančení 20:30 – 22:30; pondělky od 15.9.12.
Zápis a informace: tel.: 251 614 550 nebo 603 238 090; e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net.

Za Osadní výbor Všechrom Ing. Pavel Soukup (PS).

